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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PER LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ULLDECONA  

EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2019  

Presidenta:

Sra. Núria Ventura i Brusca SU-CP

Regidors:

Sra. Cati Brusca Campos SU-CP
Sra. Monica Fabra Miralles SU-CP
Sr. Toni Pascual Doménech SU-CP
Sr. Albert Palacios Bernad SU-CP

Secretària:

Sra. Rosa Ma. Barceló Serrano

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA  :

Cap

A Ulldecona, el dia tretze de desembre de dos mil dinou.

Essent  les  tretze  hores  i  trenta  minuts  es  constitueix  la  Junta  de  Govern  Local,  integrada  pels
membres que s'expressen a l'encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, Núria Ventura
i Brusca, assistida per la secretària accidental de la corporació, amb l'objectiu de celebrar la sessió
ordinària corresponent al dia d'avui, i que ha estat convocada amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Llicències urbanístiques.

3. Llicències d'activitats.

4. Donació de compte de l’informe de l’arquitecte municipal sobre la informació pública de
l’estudi informatiu per a la implementació de l’amplada estàndard en el tram Castelló-
Tarragona del corredor del Mediterrani.

5. Atorgament dels ajuts de foment de l’ocupació destinats a empreses d’Ulldecona que
contractin persones desocupades i  a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any
2019.

6. Concessions funeràries.

7. Llicències d'ocupació del domini públic: Guals.

8. Llicències d'ocupació temporal: Mercat municipal. 
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9. Donació de compte del  decret  d’alcaldia de data 8 de novembre de 2019, relatiu a
l’aprovació inicial del «Projecte bàsic i  d’execució per a la neteja i  restauració de la
portalada de l’església de Sant Lluc d’Ulldecona».

Obert l'acte per la presidència, s'han adoptat els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

S'aprova l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 8 de novembre de 2019, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRA  

Vistes les sol·licituds formulades pels diferents peticionaris per executar obres segons els projectes
presentats i la documentació acompanyada.

Atès que s'han emès tots els informes pertinents els quals obren en els expedients.

Atès  que  la  Junta  de  Govern  Local  és  competent  per  a  l'atorgament  de  les  dites  llicències  per
delegació de l'Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les llicències municipals d'obres que es detallen a continuació amb les determinacions que
conté la documentació presentada, salvat del dret de propietat i sens perjudici de tercer.

Nom: ANC
Registre general: 713 - 28/02/2019
Expedient: 2-33-19-22
Emplaçament: POL. 69, PARC. 38, 39, 40
Obra a realitzar: AMPLIACIO DE NAU AGRICOLA
Observacions: Condicionada al compliment dels següents punts:

• En compliment d'allò que preveuen les NSU, es condiciona la llicència a
inscriure la totalitat de les parcel·les relacionades a la part expositiva de
l'informe  amb  la  clàusula  d'inedificabilitat  per  a  la  construcció  de
magatzem agrícola (art. 15,11,1,10 de les NSU). 

• Caldrà donar compliment a allò que preveuen les Normes Subsidiàries
de Planejament d'Ulldecona (art. 15.12.) i el Pla Territorial Parcial de les
Terres  de  l'Ebre  (art.  2.6.  de  les  Directrius  de  Paisatge)  aplicant  les
mesures  preventives,  correctores  i  compensatòries  per  tal  de  reduir
l'impacte paisatgístic.

• En tots els casos, els paraments s’hauran de lliscar, sense que s’admeti
l’obra de fàbrica de totxana vista. La coberta ha de ser de materials no
reflectants i amb pendents inferiors al 30%, i no s’admet el fibrociment.
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• L’ús  exclusiu  d’aquestes  construccions  és  destinat  a  la  guarda  de  la
maquinària  i  demés estris  adequats,  i  també al  emmagatzematge i  la
conservació  de productes, originats a la pròpia finca.

• Abans d’iniciar  les obres caldrà  dipositar  la  fiança prevista en l’article
11.c) del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. En el termini
d’un  mes  a  comptar  des  de  la  finalització  de  les  obres,  haurà  de
presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 3061 - 07/10/2019
Expedient: 2-33-19-64
Emplaçament: SOL, 9, PORTA 14
Obra a realitzar: REALITZACIO D'ESCOMESA PER CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF. 

GDE12319090039
Observacions: Condicionada  a  la  restitució  dels  paviments  a  l’estat  original  anterior  a

l’execució  de  les  obres  i,  a  l'acompliment  de  l'ordenança  municipal
d'instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la
via pública.
Només es permet l'obertura de rases entre dilluns i dijous, fins a les 7 de la
tarda, de tal manera que no es poden obrir rases en cap cas en cap de
setmana.
Abans d'iniciar les obres s'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament el
dia d'inici de les obres i el nom i telèfon de la persona responsable de les
mateixes, per correu electrònic (stecnics@ulldecona.cat) o fax (977720622,
a l'atenció dels serveis tècnics), amb una antelació mínima de 48 hores al
seu inici.
Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: JMGL
Registre general: 3081 - 09/10/2019
Expedient: 2-33-19-66
Emplaçament: CARME, 15
Obra a realitzar: NETEJA DE REVESTIMENTS PARETS, TIRAR DOS TABICS I TREURE

ESCOMBROS

Nom: MOBLES J J P, S.A.L.
Registre general: 3443 - 07/11/2019
Expedient: 2-33-19-73
Emplaçament: POL. 53, PARC. 273, 275
Obra a realitzar: PAVIMENTACIO  DE  600  M2  DEL  PATI  EXTERIOR  DE  L'EDIFICI

INDUSTRIAL
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Observacions: Abans d’iniciar les obres caldrà dipositar la fiança prevista en l’article 11.c)
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió
de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció.
En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de les obres, haurà
de presentar a l’Ajuntament, un certificat de gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.

Nom: PBM
Registre general: 3452 - 08/11/2019
Expedient: 2-33-19-74
Emplaçament: PLAÇA SALES I FERRE, 6
Obra a realitzar: CANVI DE PORTA DEL CARRER MANTENINT LES MIDES

Nom: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Registre general: 3431 - 05/11/2019
Expedient: 2-33-19-75
Emplaçament: POL. 34, PARC. 169
Obra a realitzar: ESTESA DE 15 M DE CA 0.6/1 KV DES DE SUPORT DE FUSTA FINS

PUNTALET - REF. 63430-BT
Observacions: Condicions específiques de la llicència.

• Acompliment de l'ordenança municipal d'instal·lacions elèctriques i
de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública.

• Aquest subministre sols podrà ser per a un ús agropecuari.

Nom: DC
Registre general: 3462 - 12/11/2019
Expedient: 2-33-19-76
Emplaçament: MURADA DE BAIX, 31
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE BALCONS D'HABITATGE UNIFAMILIAR

Nom: RAM
Registre general: 3594 - 18/11/2019
Expedient: 2-33-19-77
Emplaçament: PURISSIMA, 11
Obra a realitzar: SUBSTITUCIO DE COBERTA D'UN EDIFICI EXISTENT

Nom: MAMB
Registre general: 3691 - 29/11/2019
Expedient: 2-33-19-80
Emplaçament: POL. 35, PARC. 68
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO D'INSTAL·LACIO D'ENLLAÇ PER FICAR LA LLUM A LA

PARCEL·LA
Observacions: Condicionada  al  seu  ús  a  l’estrictament  agrícola  i  els  seus  usos

complementaris.

2. Les obres s'hauran d'iniciar dintre del termini d'1 any a comptar a partir de la notificació d'aquesta
resolució. I es fixa el termini màxim d'interrupció en 6 mesos, i el termini del seu acabament en 3
anys, d'acord amb el que disposa la normativa urbanística.

De  conformitat  amb  l'art.  181.2  del  Decret  legislatiu  1/2005,  que  aprova  el  text  refós  de  la  llei
d’urbanisme s'adverteix al titular de la llicència que el transcurs d'aquest termini suposarà la caducitat
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de la llicència, de forma que la continuació de les actuacions requerirà la sol·licitud de pròrroga amb
antelació a la producció de la caducitat, sense la qual el seu exercici serà il·legítim.

3. Establir que en l'obra, i en un lloc visible des de la via pública, es col·locarà la placa d'obres, de
model oficial, des del començament de les obres fins a l'obtenció de la llicència d'ús i ocupació. I
caldrà tenir a disposició dels Serveis d'Inspecció Municipal el document acreditatiu de la concessió de
la llicència.

Per aquest motiu és necessari que l'interessat passi a buscar per aquest Ajuntament la placa d'obres
municipal en virtut del qual s'atorga la llicència.

4. Les renúncies, canvis o substitucions de tècnics d'obligada intervenció en l'obra, o bé de l'empresa
constructora, s'hauran de notificar a l'Ajuntament.

5.  Durant  la  realització  de  les  obres,  s'hauran  d'acomplir  les  disposicions  d'aplicació  general  i,
especialment, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de
precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de
rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia
aplicables.

6. El titular de la llicència haurà de comunicar a l'Ajuntament l'acabament de l'obra i  sol·licitar la
llicència de primera ocupació quan es tracti d'obres de nova planta o que impliquin una modificació de
l'ús.

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. DENEGACIÓ  

Nom: FRO
Registre general: 3747 - 04/12/2019
Expedient: 2-33-19-82
Emplaçament: POL. 38, PARC. 102
Obra a realitzar: CONSTRUCCIO DE BASSA DE REG DE 6,0 M X 3,0 M X 1,5 M DE 

FONDARIA

Vista la sol·licitud de llicència dalt referenciada, per executar obres segons el projecte presentat i la
documentació acompanyada;

Atès el contingut de l’informe tècnic de 9 de desembre i l'informe jurídic d’11 de desembre de 2019
que declaren que no es justifica la construcció d’una bassa de reg en una finca que no està destinada
al conreu.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Denegar a FRO la llicència sol·licitada per executar obres consistents en CONSTRUCCIO DE BASSA
DE REG DE 6,0 M X 3,0 M X 1,5 M DE FONDARIA, conforme a la documentació presentada, atès
que no es justifica la necessitat d’una bassa de reg en una finca que actualment no està destinada al
conreu.
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3. LLICÈNCIES D’ACTIVITAT  

OBERTURA ESTABLIMENTS. DECLARACIÓ RESPONSABLE. ASSABENTAT.  

Sol·licitant: OUBIH, ABDELKARIM
Registre General: 3447 - 07/11/2019
Expedient: 2-37-19-13
Emplaçament: MAJOR, 152
Activitat: VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO
Classificació de l’activitat:DECLARACIÓ RESPONSABLE

Antecedents:

1. En data 07/11/2019 va entrar en aquest Ajuntament una declaració responsable d'inici de l'activitat
de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO al carrer MAJOR, 152, acompanyada de
la documentació exigida per la normativa vigent, per part del Sr. OUBIH, ABDELKARIM. 

2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts per l'article 13.1.a) de la Llei 16/2015, del
21 de juliol,  de simplificació  de l'activitat  administrativa  de l'Administració  de la Generalitat  i  dels
governs de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

3. Els tècnics municipals han informat favorablement.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita llicència per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 07/11/2019 el Sr. OUBIH,
ABDELKARIM inicia l'activitat de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIO al carrer
MAJOR, 152, salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionada al compliment dels
valors límit d'emissió i les mesures preventives marcades per la legislació pertinent.

2. Inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal d'activitats.

AUTORITZACIÓ SANITÀRIA. COMUNICACIÓ  

Sol·licitant: OUBIH, ABDELKARIM
Registre General: 3459 - 11/11/2019
Expedient: 2-47-19-3
Emplaçament: MAJOR, 152
Activitat: REGISTRE SANITARI PER A LA VENDA AL DETALL DE PRODUCTES

D'ALIMENTACIO

Antecedents:

1.  En data  11/11/2019 va  entrar  en aquest  Ajuntament  una declaració  responsable  d'establiment
alimentari en una activitat de VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ situada al carrer
MAJOR, 152, per part del Sr. OUBIH, ABDELKARIM. 
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2. La documentació aportada s'ajusta els requisits establerts pels Criteris registrals per a establiments
minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell  d'Administració  de  l'Agència  de  Salut
Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

3.  L'activitat  en  la  qual  es  desenvoluparà  aquesta  venda  de  productes  alimentaris,  disposa  de
l'autorització pertinent de l'Ajuntament d'Ulldecona per a la seva obertura, tal com consta a l'expedient
2-37-19-13.

4. La Junta de Govern Local és competent per a l’atorgament de la dita autorització per delegació de
l’Alcaldessa de data 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Donar-se per assabentada aquesta Junta que amb efectes des del dia 11/11/2019, s'atorga al Sr.
OUBIH, ABDELKARIM el número de registre sanitari 4315619020000004 en l'activitat de VENDA AL
DETALL DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ situada al  carrer MAJOR, 152, d'acord amb el  Reial
Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre Sanitari d'empreses alimentàries i aliments els
Criteris  registrals  per  a  establiments  minoristes  d'alimentació  a  Catalunya,  aprovats  pel  Consell
d'Administració de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el 20 de febrer de 2012.

2. Entregar, juntament amb la notificació del present acte, el full normalitzat d'autorització sanitària de
l'Ajuntament d'Ulldecona i inscriure l'esmentada activitat al Registre municipal sanitari.

4. DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE L’ARQUITECTE MUNICIPAL SOBRE LA INFORMACIÓ PÚBLICA DE  
L’ESTUDI INFORMATIU PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AMPLADA ESTÀNDARD EN EL TRAM CASTELLÓ-  
TARRAGONA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI.  

S’ha  donat  compte  de  l’informe  de  l’arquitecte  municipal  sobre  la  informació  pública  de  l’estudi
informatiu per a la implementació de l’amplada estàndard en el tram Castelló-Tarragona del corredor
del Mediterrani.

5. ATORGAMENT DELS AJUTS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ DESTINATS A EMPRESES D’ULLDECONA QUE  
CONTRACTIN PERSONES DESOCUPADES I A NOUS AUTÒNOMS EMPADRONATS A ULLDECONA, ANY 2019.  

Assumpte: Atorgament dels ajuts de foment de l’ocupació destinats a empreses d’Ulldecona
que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2019

En data 29 de maig de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el text
íntegre de les bases de l’ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses d’Ulldecona que contractin
persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, anualitat 2019.

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats i els informes emesos pels Serveis Administratius
municipals.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Concedir la subvenció de foment de l’ocupació als beneficiaris que es detallen a continuació:
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Nom NIF Modalitat
Marc Balaguer Fabra  47857301M Autònoms
Augustine Brie X3224416T Autònoms
Laura Sansa Mateu 46548989W Autònoms
Jordi Labernia Vidal 47827410Z Autònoms
Maria Teresa Gauxachs Calvo 78580679Y Autònoms
Juan José Serrano Torres 40936439G Autònoms
Jordi Fernàndez Gavara 52195857W Autònoms
Marc Fernandez Gimeno 49633314G Autònoms

2. Denegar la subvenció als següents sol·licitants, pels motius que a continuació s’indiquen:

Nom Modalitat Motiu
Omar Marín Castell Foment de l’ocupació (1)

(1) El treballador contractat no compleix el requisit d’estar empadronat a Ulldecona amb una 
antiguitat mínima de 6 mesos.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

4. Donar trasllat d'aquest acord a la Tresoreria municipal per tal de realitzar el pagament de la primera
fracció de l’ajut (250 €)

6. CONCESSIONS FUNERÀRIES  

TRANSMISSIONS DE CONCESSIONS SOBRE DRETS FUNERARIS  

Vistes  les  sol·licituds  de  transmissions  de  concessions  funeràries  formulades  pels  diferents
peticionaris.

Atesos els antecedents i dades obrants en el Registre Municipal de sepultures, nínxols, mausoleus i
panteons.

Atès que hi concorre alguna de les circumstàncies necessàries per autoritzar la transmissió (bé que
l'anterior titular hagi prestat el seu consentiment, bé que el nou titular sigui causa havent successori
per causa de mort de l'anterior titular).

Atès que el bé té naturalesa demanial i el títol que legitima l'ús és la concessió administrativa segons
l'art.  202.4  de la  Llei  8/87,  de 15  d'abril,  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya  (en  endavant
LMRLC), la seva transmissió se subjecta a autorització.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de data 17 de juny de 2019,

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar les transmissions de les concessions funeràries que es detallen a continuació per a la seva
utilització inherent a l'afectació del bé.

Nou titular: AJBFC
Expedient: 1-13-19-2 (36)
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Anterior Titular: BFQ
Nínxol: 240-B; Ulldecona

Nou titular: JFC
Expedient: 1-13-19-2 (37)
Anterior Titular: AFV
Nínxol: 239-B; Ulldecona

Nou titular: MCVF
Expedient: 1-13-19-2 (38)
Anterior Titular: MJFF
Nínxol: 228-B; Ulldecona

Nou titular: MCVF
Expedient: 1-13-19-2 (39)
Anterior Titular: MJFF
Nínxol: 227-B; Ulldecona

Nou titular: MCVF
Expedient: 1-13-19-2 (40)
Anterior Titular: MJFF
Nínxol: 396-B; Ulldecona

Nou titular: MCVF
Expedient: 1-13-19-2 (41)
Anterior Titular: PVF
Nínxol: 835-B; Ulldecona

Nou titular: RMCG
Expedient: 1-13-19-2 (42)
Anterior Titular: RCB
Nínxol: 567-A; Ulldecona

2.  Aquestes  autoritzacions  administratives  s'han  d'entendre  atorgades  pel  termini  que  resta  al
venciment de la concessió.

3. La utilització del bé es farà únicament segons l'afectació.

4.  Les  concessions  s'extingiran  immediatament  una  vegada  conclòs  el  termini  d'atorgament,  de
manera que els interessats hauran de deixar el bé lliure i vacu a disposició de l'administració.

5. En tota utilització del bé, s'ajustarà a les disposicions legals reglamentàries en matèria de policia
sanitària mortuòria.

7. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC: GUALS  

ATORGAMENT DE LLICÈNCIA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic formulada pel peticionari.

Vist l'informe de la policia local, el qual obra en l'expedient.
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Vist el que preveu l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal d'Ulldecona.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d'ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:

Sol·licitant: AVA
Emplaçament: c/ General Cabrera, 11
Expedient: 1-13-19-5 (19)
Metres lineals: 3
Observacions: No precisa pintar la vorera del davant

Advertir a l’usuari que enlloc de pintar la vorera haurà de pintar a l’asfalt , tenint en compte els criteris
de senyalització que preveu l'art. 16 de l'ordenança  municipal  reguladora dels guals per entrada i
sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

2.  Informar  a  l'interessat  que  l'atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d'interès públic, d'urbanització i d'ordenació del trànsit,
i sense dret a indemnització.

3. Informar l'interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l'ocupació, ja sigui
per la revocació o baixa de la llicència, amb l'obligació de complir amb les condicions que preveu
l'article 17 de l'ordenança municipal  reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme
municipal d'Ulldecona. I que està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels
mateixos danys, en els termes que estableix l'art. 175 RPC.

4.  La  llicència  de  gual  comporta  automàticament  la  llicència  d'obres  en  els  casos  en  que  sigui
necessària l'adequació o senyalització del gual corresponent, d'acord amb les oportunes indicacions
tècniques referents als elements urbans a emprar.

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA  

Vista la sol·licitud de renúncia a la llicència d'ocupació del domini públic per a gual  formulada pel
peticionari.

Vist el que estableix l'art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la renúncia dels interessats als seus drets.

Vist que s'ha donat compliment a allò que estableix l'article 17 de l'ordenança municipal reguladora
dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Acceptar la renúncia a la llicència d’ocupació del domini públic, guals, que es detalla a continuació:
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Sol·licitant: RGV
Emplaçament: c/ Sants Màrtirs, 2
Expedient: 1-13-19-6 (11)

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC. GUALS. CANVI DE NOM  

Sol·licitant: NDP
Emplaçament: c/ Entença, 58
Expedient: 1-13-19-7 (3)

En data 27 de novembre de 2019, amb registre general d'entrada número 3670, s'ha sol·licitat canvi
de titularitat de la llicència de gual amb número 217, corresponent al  c/ Entença, 58, per tal que la
Sra. Norma Diaz Pagoaga figuri com a nova titular.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Acceptar el canvi de titularitat dalt referenciat, passant a ser la nova titular de la llicència la Sra.
NDP.

2.  Informar  a  l'interessat  que  aquest  canvi  de titularitat  de  la  llicència  s'atorga  salvat  el  dret  de
propietat i sens perjudici de tercer. 

3. Comunicar aquest acord a la Sra. NDP, com a nova titular.

8. LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL: MERCAT MUNICIPAL  

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ TEMPORAL. CANVI DE NOM DE LA PARADA EXTERIOR AL MERCAT MUNICIPAL. DENEGACIÓ  

Sol·licitant: Hassan Tahiri
Titular anterior: Juan Antonio Cortes Cortes

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació del domini públic dalt referenciada, per canvi de nom de la
parada del mercat exterior.

Atès que no s’han acreditat els requisits necessaris per poder transmetre la llicència en qüestió.

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Denegar a Hassan Tahiri la llicència dalt referenciada.
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9. DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 8  DE NOVEMBRE DE 2019,  RELATIU A  
L’APROVACIÓ INICIAL DEL «PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA NETEJA I RESTAURACIÓ DE LA  
PORTALADA DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLUC D’ULLDECONA».  

Assumpte: Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució per a la neteja i restauració de la
portalada de l’església de Sant Lluc d’Ulldecona”.

1. L’Ajuntament  d’Ulldecona va  encarregar  a Brull  i  Alfonso,  arquitectura i  patrimoni,  SLP la
redacció del projecte que té per objecte les obres de neteja i restauració de la porxada i portalada
d’accés a la l’església parroquial de Sant Lluc a Ulldecona.

A més del projecte bàsic i d’execució per a poder contractar i realitzar les obres, forma part d’aquest
document el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2. L’església  parroquial  de  Sant  Lluc  d’Ulldecona  gaudeix  de  la  catalogació  de  Bé  Cultural
d’Interès Local (BCIL) d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català,
amb el número de registre: 378-I. 

Les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  d’Ulldecona  qualifiquen  l’edifici  amb  la  clau  Qe  -
Equipament religiós, i dintre del Catàleg de patrimoni urbà que inclou la seva memòria aquest s’inclou
amb la referència E-6 Església parroquial de St. Lluc.

3. L’objectiu del present Projecte bàsic i d’execució és poder disposar d’un document en que es
descriguin els pressupostos i els treballs a realitzar en la porxada i portalada d’accés a la l’església
parroquial de Sant Lluc a Ulldecona.

4. L’Ajuntament d’Ulldecona vol realitzar la contractació de les obres per a l’execució del projecte
bàsic i d’execució per a la neteja i restauració de la portalada de l’església de Sant Lluc d’Ulldecona.
Per tant, es fa necessari aprovar el projecte denominat “Projecte bàsic i d’execució per a la neteja i
restauració de la portalada de l’església de Sant Lluc d’Ulldecona.” La naturalesa i extensió de les
necessitats que pretén cobrir-se mitjançant l’execució d’aquest projecte, així com la idoneïtat del seu
objecte,  per  satisfer-les  són:  que  degut  a  que  es  volen  restaurar  les  peces  de  la  portalada  de
l’església d’Ulldecona, atès el seu l’elevat valor patrimonial i per donar seguretat i estanquitat a l’edifici
on concorre gran part de la població veïnal, es fa necessària la seva intervenció mitjançant aquestes
obres.

5. Atès que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per aprovar el projecte, delegada en
el Decret de disset de juny de dos mil dinou.

Per tot això,
HE RESOLT:

I. Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per realitzar aquest acte.

II.  Aprovar inicialment el  projecte que porta per títol  “Projecte bàsic i  d’execució per a la neteja i
restauració de la portalada de l’església de Sant Lluc d’Ulldecona.”, l’import del pressupost d’execució
per contracta del qual ascendeix a la quantitat total de 101.071,36 € segons el següent detall:

Concepte Import
Execució material........................................................................70.193,32 €
Despeses generals (13%).............................................................9.125,13 €
Benefici industrial (6%...................................................................4.211,60 €
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IVA (21%)....................................................................................17.541,31 €
TOTAL......................................................................................101.071,36 €

III.  Sotmetre  aquest  projecte  a  informació  pública,  amb  publicació  al  BOP,  al  DOGC i  al  tauler
d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultada en els serveis tècnics
d'aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.

IV. Sol·licitar, simultàniament, aquells informes o autoritzacions a altres administracions d'acord amb
el que estableixi la legislació sectorial específica.

V. Disposar que, en cas de no produir-se cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà automàticament
definitiva.

Així  ho mana i  signa  la  Sra.  Alcaldessa-Presidenta  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona,  Núria  Ventura  i
Brusca, a Ulldecona el dia vuit de novembre de dos mil dinou.

Seguidament l’Alcaldessa, proposa a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència, incorporar a
l’ordre del dia el següent punt.

10. LLICÈNCIES D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA  : S’aprova la urgència i s’inclou aquest punt en l’ordre del dia, per unanimitat dels
membres consistorials presents.

LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA  

Vista la sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública presentada pel peticionari,

Atès el contingut de l'informe tècnic que obra en l'expedient,

Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de l'Alcaldessa
de 17 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública que es detalla a continuació:

Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA, SA
Registre general: 3061 - 07/10/2019
Expedient: 2-43-19-54
Emplaçament: SOL, 9 PORTA 14
Superfície ocupada: 0,50 m2
Motiu de l'ocupació: OBERTURA  DE   RASA  PER  REALITZACIO  D'ESCOMESA  PER

CONNEXIO DE GAS NATURAL - REF. GDE12319090039

2.  Informar  a  l’interessat  que  l’atorgament  de  dita  llicència  tan  sols  li  atribueix  una  condició  de
precarista, essencialment revocable per raons d’interès públic, en les termes de l’art. 57.2 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Patrimoni  de les entitats locals  de
Catalunya (endavant RPC).

I només legitima l’ocupació en l’emplaçament i per la superfície dalt referenciada.
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3. Informar l’interessat que està obligat a deixar lliure el bé ocupat un cop conclogui l’ocupació. I que
està obligat a restaurar els danys que causi el bé i a respondre dels mateixos danys, en els termes
que estableix l’art. 175 RPC.

I no havent-hi cap altre assumpte de què tractar, la Sra. Presidenta dóna per finalitzada la sessió,
essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, i de tot el que s'ha tractat es formula la present acta de
la qual, com a secretària dono fe.

La Presidenta, La secretària,
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